
            
 
 
 

TÜRK KAN VAKFI  
ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI YÖNERGESİ 

 
Tanım 
 
Türk Kan Vakfı (TKV), kan ve kan bileşenleri, kan ürünlerinin hazırlanması, saklanması, transfüzyonu 
ile kanın donörden hastaya kadar geçirdiği bütün süreçler ile transfüzyon ve transfüzyon sonrası 
dönemi içeren konularda bilimsel araştırma ve gelişmeyi sağlayacak projeleri destekler. Demirbaş 
alımlarına ilişkin giderler bu program dışına bırakılmıştır. Çalışmanın ana kısmını oluşturmamak 
kaydıyla bazı testler Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) üzerinden hastane veya yetkin laboratuvarlardan 
satın alınabilir. Proje bağlamında ücretli kişi çalıştırılamaz.  
 
Programdan Yararlanabileceklerin Nitelikleri 
  

 Desteğe aday olanların başvuru formu ve eklerini eksiksiz doldurmaları ve istekte bulunacakları 
tüketilebilir malzemelerin proforma faturalarını sağlamaları zorunludur 

 Halen TKV destekli tamamlanmamış projesi bulunan üyeler bu destekten yararlanamaz. 
 Proje, yönetim kurulu üyesi birisi (birileri) tarafından verilmişse değerlendirmeye alınır. Ancak 

projede ismi olan yönetim kurulu üyesi (üyeleri) değerlendirme süreçlerinin içinde yer alamaz. 
 
Destek Miktarı ve Sayısı 
 
TKV Yönetim Kurulu her yeni yılın ilk Yönetim Kurulu toplantısında o yıl için araştırma projeleri 
bütçelerine destek verilip verilmeyeceğini, verilecekse toplam yıllık araştırma bütçesinin azami ne kadar 
olacağını ve desteklenecek tahmini proje sayısını belirler.   

Desteğe Başvuru 
 
TKV tarafından Aralık ayında proje destek duyurusu yapılır ve 6 ay içinde yapılan başvurular 
değerlendirmeye alınır. Projenin işleme alınması ve sonraki bütün süreçleri araştırma sekreteri 
tarafından yürütülür. Adayların TKV tarafından, TKV web sayfası ve diğer yazılı duyurular ile ilan edilen 
başvuru tarihlerine kadar bir dilekçe ile başvurması gerekir. Yaş sınırı yoktur. Ancak Yönetim Kurulu 
uygun görürse her yıl bu program için belirlediği bütçenin yarısını 41 yaş ve altı araştırıcılar için ayırır. 
İstenilen belgeler ile en az 3 teklifi kapsayacak şekilde proforma faturaları eklenerek TKV Yönetim 
Kurulu Araştırma Sekreterliğine başvurulur. Araştırma Projesi Türk Kan Vakfı Proje Başvuru 
Formu’ na (EK.1) göre hazırlanmalıdır (TKV’ nin kan@kan.org.tr web sayfasında proje başvuru formu 
bulunmaktadır). 
 
Değerlendirme 
 
TKV Yönetim Kurulu başvuru tarihinin bitiminden sonra ilk yönetim kurulunda başvuruları değerlendirir. 
TKV Yönetim Kurulu başvuruyu TKV Proje Değerlendirme Süreci (Ek.2) çerçevesinde ele alır ve süreci 
buna göre yönetir. Uygun bulunan projeler değerlendirmek üzere en azından üç hakem/danışman 
görüşüne sunulur. TKV Yönetim Kurulu tarafından seçilen 3 adet hakem/danışmanın kimlikleri 
araştırmacının bilmeyeceği şekilde gizli tutulacaktır. Hakem / danışmanlar projeyi TKV Proje Önerisi 
Değerlendirme Formu’ na göre değerlendirir (Ek.3). Raporlar doğrultusunda gerekirse araştırmacıdan 
belgeleri yeniden düzenlemesi veya ek belge sağlaması istenebilir. Değerlendirme sonuçları en geç 3 
ay içerisinde başvuru sahiplerine yazılı olarak bildirilir.  
 
 
 
 



Desteğin Verilmesi 
 
Araştırma Projesi Desteğinin Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasının ardından söz konusu 
araştırmacı ile TKV arasında araştırmacının Yönerge hükümlerine bağlı kalacağını taahhüt ettiği ve 
Yönerge eklerinde yer alan örneğine (Ek.4) uygun bir sözleşme yapılır. Projede sunulan araştırmada 
kullanılacak ve araştırmacının karar verdiği tüketilebilir malzemeler faturası TKV adına düzenlenmek 
suretiyle satın alınır. Malzemeler araştırıcı tarafından elden teslim alınır ve irsaliye araştırmacı 
tarafından imzalanır. Fatura bedelinin ödenmesi TKV Saymanlığınca faturayı düzenleyen firmaya 
yapılır. 
 
Araştırmada kullanılacak tüketim malzemelerinin satın alınma sürecinde gerekirse TKV piyasa 
araştırması yapabilir; maliyet ve etkinlik yönünden en uygun malzemenin satın alınmasına 
araştırmacının da onayını alarak karar verebilir.  
 
Projenin kabulünün araştırmacıya yazılı olarak bildirildiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde TKV ile 
araştırmacı arasında sözleşme yapılmaması durumunda TKV tarafından verilen proje desteği iptal 
edilir. 

Proje Süresi 
 
18 aydan uzun olamaz. 
 
Araştırma Projesinin Başlaması ve Ek Süre Verilmesi 
 
Mücbir sebepler dışında araştırmacı sözleşmenin imzalanma tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde 
araştırmaya başlamak zorundadır. Araştırmacı araştırmaya başladığı zamanı yazılı olarak TKV’ ye 
bildirmek ve projede belirtilen süre içinde araştırmayı bitirmek zorundadır.  
 
Araştırmanın geçerli nedenlerle süresi içinde bitirilemeyeceği anlaşıldığında araştırmacı bunu TKV’ ye 
yazılı ve sözlü olarak bildirir. Durum TKV Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Mazeretin kabul 
edilmesi halinde bir defaya mahsus olmak üzere en çok araştırma projesinde belirtilen sürenin yarısı 
kadar olmak üzere araştırmacıya ek süre verilebilir. 

Desteğin İzlenmesi 
 
Araştırıcılar 6 ayda bir istenilen formata uygun şekilde bir gelişme raporu hazırlamakla yükümlüdürler. 
Bu raporlar TKV Araştırma Sekreteri tarafından incelenir ve TKV Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. 
Gerek görüldüğünde Yönetim Kurulu’ nun bir üyesi araştırma yerini ziyaret ederek projenin gidişini 
denetleme hakkına sahiptir. 
 
Sonuçlandırma 
 
Proje, Proje Bitim Raporunun TKV Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi ile sonlandırılmış olur. 
Araştırma sonuçlarının her türlü sözlü veya yazılı sunumunda TKV desteğinin adı ve numarası ile 
belirtilmesi gereklidir. Araştırıcıların araştırma projesi çalışmalarının makale halinde yayınlanması 
istenir. 
 
Yürürlük 
 
Bu Yönerge 25 Eylül 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 
 
 
Ek.1: Türk Kan Vakfı Proje Başvuru Formu 
Ek.2: Türk Kan Vakfı Proje Değerlendirme Süreci 
Ek.3: Türk Kan Vakfı Proje Önerisi Değerlendirme Formu 
Ek.4: Türk Kan Vakfı ile Araştırmacı Arasında Yapılacak Sözleşme Örneği 


